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A politikai és etnikai földrajz határmezsgyéin 
Választási földrajzi elemzések Dél-Szlovákia járásaiban

ABSZTRAKT
Az elemzés az etnikai és a politikai földrajz közelítéseit kapcsolja össze. Vázolja a szlovákiai magyar 
kisebbség körében tapasztalható népességfogyást és fölerősödő asszimilációs jelenségeket. Áttekintve 
a szlovákiai parlamenti választások járási szintű eredményeit, kísérletet tesz a szlovákiai magyar 
kisebbség politikai pártjainak választási eredményei és az asszimilációs folyamatok közti összefüg-
gések térbeli alakulását magyarázó hipotézis megalapozására.

ABSTRACT
This analysis combines the approximations of ethnic and political geographies. Outlines the 
experienced population decline of the Hungarian minority in Slovakia and intensifying assimilation 
phenomenas among them. Reviewing the results of the parliamentary elections in Slovakia on its 
districts level, will attempt to base a hypothesis that explaining the possible relationships between 
the territorial background of assimilation processes and the spatial structure of the votes for political 
parties representing the Hungarian minority in Slovakia. 
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BEVEZETÉS
Ismert tény, hogy a 2011. évi népszámlás nyilvánosságra hozott eredményeinek nemzetiségi és anya-
nyelvi adatsorai szerint nem változtak a szlovákiai magyar kisebbség fogyatkozásának már tíz évvel 
korábban is jól kirajzolódó tendenciái. A húszévnyi időtávon belüli, százezer főt meghaladó nagyságú 
népességfogyás tényével való szembenézés kényszere máig ható vitákat váltott ki a szlovákiai magyar 
közéletben. Az általános szlovákiai demográfiai tendenciáktól markánsan elütő változások a szlová-
kiai magyarság közéletének minden részletében éreztetik hatásukat. 
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Ezek közül az egyik legfontosabb a közösség politikai képviseletének kérdésköre. A szavazó-
bázis fogyatkozása értelemszerűen stratégiai és taktikai lépésváltásokra kényszeríti a közösséget 
megszervezni és képviselni óhajtó szerveződéseket; pártokat, érdekköröket és civil szervezeteket. 
A fogyatkozás okainak megítélése kapcsán általánosan osztott vélemények szerint – nyilván 
a tapasztalatokra alapozva –, azok közt a korszerkezetbeli torzulás, az elöregedés és az alacsony 
termékenységből eredő természetes fogyás mellett meghatározó szerepet visznek az asszimilációs 
folyamatok. Ez a közvélekedés az említett stratégia- és taktika-váltási diskurzusokat is befolyásolja: 
mélyén az egyre világosabb körvonalakat öltő félelem rejlik, miszerint az adott demográfiai viszo-
nyok várható további érvényesülése esetén, hosszú távon nem lesz fenntartható egy alapvetése szerint 
etnoregionális jelleggel szerveződő pártalakulat Szlovákiában. Vagy legalábbis sikertelenségre lesz 
ítélve, már ami a törvényhozásba jutás lehetőségét és különösen az érdekérvényesítő képességét illeti. 
Az asszimiláció megítélése és okainak feltárása körül zajló diskurzusnak emiatt óhatatlanul van egy 
erős politikai mellékszála is; a „politikacsinálók” és „véleményformálók” utóbbi évekbeli megnyilvá-
nulásainak egész sora támaszthatja alá ezt az állítást.

Ebben a tanulmányban először a probléma elméleti hátterét próbálom meg röviden felvázolni; 
tudatosan nem törekedve sem a teljességre, sem a legtágabb összefüggések felvázolására: csupán 
a politikai érdekképviselet érvényesítésének kényszerét és az asszimilációs folyamatok lehetséges 
megragadását leginkább meghatározó elemekre összpontosítva. A szlovákiai választási rendszer 
tömör összefoglalója nélkül az alapkérdések sem érthetők: a tanulmány erre, valamint a magyar 
„kötődésű” pártok általános jellemzésére is röviden kitér. Végül áttekintem a népességfogyás tényé-
nek felismerésével leginkább jellemezhető évek parlamenti választási eredményeit: járási szinten és 
elsősorban a magyar kötődésű pártok szavazatszerzéseinek vonatkozásában, az egyes választások 
következményeinek politológiai jellegű értelmezéseit csak nagyon felszínesen érintve. Szándékom 
szerint elsősorban egy általános választási földrajzi képet szeretnék alkotni az eredmények alakulá-
sának térszerkezetéről. 

Mindez nyilván kevés lehet általánosságban érvényes tanulságok megfogalmazásához, arra azon-
ban reményeim szerint megfelel, hogy a hipotézis-alkotás lépéseit megalapozzuk.1

ELMÉLETI HÁTTÉRVÁZLAT
A bevezetőben már bemutatott statisztikai kiindulópontok szerint az elmúlt 20 év alatt „elkönyvelt” 
százezres nagyságrendű csökkenés feltételezhető okai között az elsők között szerepelnek a szlovákiai 
magyarságot jellemző kedvezőtlen demográfiai mutatók és a felgyorsuló asszimilációs folyamatok 
(GYURGYÍK L. 2011, 2012).

Az asszimilációs veszteség mértékének, súlyának és szerepének a megítélése azonban a – témával 
foglalkozó hazai, külföldi és szlovákiai magyar, valamint a szlovák szakirodalom tanúsága szerint 
is – rendkívül problematikus. Ennek ellenére, már csak a kisebbségi közösség jövőjének alakulását 

1 A tanulmány jellegéből is adódik, hogy a szakirodalom feldolgozása vállaltan nem teljes körű: a felhasznált források 
részletes bemutatására, összevetésére, esetleges kritikai értékelésére ezúttal nem térek ki.
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érintő jelentősége okán, az asszimiláció kérdése természetesen központi helyre került a szlovákiai 
magyar kisebbség belső diskurzusaiban2, hangsúlyosan a politikai képviseletet illető vitákban is. 

Különösen körültekintő eljárást igényel az asszimilációs folyamatok területi vonatkozásainak 
megragadása. Ennek – az eredmények tanúsága szerint – kétségtelenül zajló társadalmi folyamatnak 
eleve meglehetősen nehéz valamilyen statisztikai adatokkal is alátámasztható számszerűségét, meny-
nyiségi jellemzőit közvetlenül megragadni. Ilyenkor nyilván megnő azon közelítések súlya, amelyek 
legalább közvetve követhetővé teszik a folyamat megfigyelését, jellegének, ütemének, vagy éppen 
területiségének feltárását. A sokféle lehetséges közvetett közelítés közül ezúttal egy olyant mutatnék 
be, amely az etnikai földrajz hagyományosnak tekinthető kutatási tárgyának a politikai földrajz esz-
köztárába tartozó fogalmakkal, illetve vizsgálatai alapjául szolgáló adatsorokkal való megragadására 
tesz kísérletet.

A nemzeti, nemzetiségi kisebbségi léthelyzetek egy – a kárpát-medencebeli, jelenlegi határokon 
túli magyar közösségek körében – majdhogynem általánosan elterjedtnek tűnő sajátos vonása a 
többségi politikai közösségeket alakító rendszereken belül a „saját” – etnikai elvek, alapok és célkitű-
zések mentén működő – politikai pártok támogatásához való elkötelezett ragaszkodás. Természetesen 
ennek számos előfeltétele van, mint például a többpárti, demokratikus politikai rendszerek kereteinek 
tartós fennállása, a megkülönböztetés-mentes egyenlőség kivívása az általános emberi és a politikai 
jogok terén, vagy az adott politikai közösséget meghatározó választási rendszer sajátosságai. Ter-
mészetesnek tekinthető az is, hogy országonként, sőt szűkebb régiónként, valamint akár választási 
ciklusonként is eltérő, akár nagyon is változékony lehet a pártok kisebbségen „belüli” beágyazottsága, 
elfogadottsága, a mellettük, pontosabban a képviselőik melletti elköteleződés szintje, nem is beszélve 
ezen elköteleződés céljairól és sokféle lehetséges értelmezéséről (FIALA, P. – STRMISKA, M. 2002; 
DUFEK, P. 2002; STRMISKA, M. 2002; PETŐCZ K. 2007).

Ha azonban a kisebbségi léthelyzet jelzett sajátos vonását elfogadjuk kiindulási alapként, akkor 
a területi bontású választási adatsorok elemzésétől olyan eredményeket is remélhetünk, amelyekkel 
számos, akár a pusztán politikai jelenségkörtől nagyon távolinak tűnő kérdés megválaszolásához 
szükséges alapvetés megfogalmazására is kísérletet tehetünk.

E gondolatmenetre támaszkodva vágtam bele már korábban a választási földrajzi elemzések eszköz-
tárából merített elemzési módszerekkel egy olyan sajátos kérdéskör tisztázásába, amelyet a szlovákiai 
magyar kisebbség „valós száma” körüli viták fémjeleznek; például a „rejtőzködő”, szórvány-helyzetben 
élő, az asszimiláció folyamatának különböző szakaszaiban járó, de személyes azonosságtudatunknak 
legalább valamiféle eredetét jelző módon tartósan és tudatosan a „magyar pártra” szavazó, nyelvhatárok 
fölötti területeken élők számának megítélése kapcsán. A kiinduló feltevés szerint a „magyar pártra” 
leadott, nyelvhatáron túl fekvő településekről származó szavazatok mögött akár olyan választók is 
állhatnak, akik – ha a „hivatalos” nemzetiségi adatfelvételeknél esetleg már nem is –, a szavazófülkék 
hírhedett „magányában” (LAMPL ZS. 2010) mégiscsak vállalják magyar kötődésüket. Hozzátéve persze 
ehhez azt is, hogy ez a fajta névtelenséget őrző magány igazán csak a nagyvárosi szavazókörzetekben 
óvhatná az illetőt a beazonosíthatóságtól, s így szükségszerűen csak egy meghatározott településkate-

2 ld. „Ki a magyar?” – vita a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala szervezésében. http://www.kerekasztal.org/category/
ki-a-magyar/
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góriára szorítkozna. Ehhez képest azonban megfigyelhető, hogy a meglehetősen kicsiny közösségekkel 
jellemezhető településeken is feltűnnek – több választási eredménysorban is – „magyar” szavazatok 
egyébként akár egyetlen magyar nemzetiségű lakos híján is.3 

SZLOVÁKIA VÁLASZTÁSI RENDSZERE ÉS A MAGYAR PÁRTOK
Szlovákia rendszerváltozás utáni választási rendszere lényegében a két világháború közti első 
Csehszlovák köztársaság politikai örökségében gyökerezik. A demokratikus politikai berendezkedés 
visszaállítása 1990 után a totalitárius diktatúra 1948-as bevezetése előtti hagyományokat követte. 
Ennek megfelelően ez egy viszonylag egyszerűen megragadható jellegű, tisztán arányos választási 
rendszer, amely egymással vetélkedő pártlisták „megmérettetésén” alapul. 

A szlovákiai parlamenti4 választások rendszerét a többször módosított 1990. évi 80. törvény 
szabályozza. Apró, de fontos részleteket leszámítva (bejutási küszöb módosítása, koalíciós indulás 
szabályozása, preferenciaszavazatok lehetősége, külhoniak szavazásának rendezése, indulási kauciók 
kérdése stb.) az eredeti koncepció lényegében változatlan: ez egy pártlistákra alapozott, egyfordulós, 
tisztán arányos jellegű választási rendszer, 5%-os bejutási küszöbbel, amely az ország egész területét 
egyetlen, többmandátumos választási körzetként kezeli (ENYEDI ZS. – KÖRÖSÉNYI A. 2004, 246 
– 253. O. & 259 – 265. O; KOPA, O. 2008).

A magyar kisebbség „saját” pártjainak mélyebb politológiai jellemzését mellőzve, megállapíthat-
juk, hogy a vonatkozó szakirodalomban konszenzus alakult ki a tekintetben, hogy azok alapvetően 
megfelelnek az etnoregionális pártok „klasszikus” fogalmának, mind választói bázisuk jellegét és 
területiségét, mind pedig felvállalt célkitűzéseik sajátosságait tekintve. A közép-európai, kisebbségi 
hátterű pártok körében általános XX. század végi jellegzetességeknek megfelelően ezek a pártok 
inkább mérsékelt, némileg konzervatív célkitűzéseket felvállaló, középre húzó, kiegyenlítő jellegű 
szerepköröket betöltő elemei a közéletnek. A többségi nemzet egyéb választott képviselőivel együtt 
alkotott törvényhozásban a parlamenti alkufolyamatok szabályainak megfelelően – „csúcsteljesítmé-
nyeiket” tekintve –, akár a „mérleg nyelvét” is „eljátszhatják” erősen megosztott többpárti képviselet 
kialakulása esetén, időnként még kormánypozícióban is (STRMISKA, M. 2002; ENYEDI ZS. – 
KÖRÖSÉNYI A. 2004).

A SZLOVÁKIAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYEI 
ÉS A MAGYAR PÁRTOK

Kiindulópontként egy olyan táblázatban foglaltam össze a tanulmány témájához leginkább fűződő 
adatokat, amely egyrészt a 2001. évi népszámlálás hivatalos adatait mutatja be a magyar nemzetiségű 
3 Ésszerűen itt is adódik legalább két értelmezési lehetőség. 
 1. Egyrészt tartósan odaköltözőkről lehet szó, akik a népszámlálási adatfelvétel után kerültek az adott községbe, 

vagy éppen kimondottan csak az adott választási eljárás idejére regisztráltak ideiglenesen egy üdülőkörzet, vagy 
gyógyfürdőtelep valamelyik szavazókörébe, amit a szlovák választási törvény lehetővé tesz. 

 2. Másrészt feltételezhető az is, amit számos politikai elemző is megállapít; vagyis hogy a nyelvhatár fölötti, nem 
magyar többségű településeken tudatosan magyar pártra szavazók, minden etnikai vagy kulturális háttér nélkül, 
pusztán a pártprogramokra alapozva, pontosabban, s ez esetben: a magyar párt következetes, elvi politizálását „jutal-
mazva”, esetleg egyfajta „proteszt-szavazatként” adták le voksukat. Utóbbi természetesen újra csak a nagyvárosi 
szavazókörök jellemzője lehetne inkább.

4 Szlovák Nemzeti Tanács
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népesség számáról, másrészt pedig az akkor még egységes magyar politikai képviselet, a Magyar 
Koalíció Pártjának a 2002-es és a 2006-os parlamenti választásokon elért eredményeit jeleníti meg. 
Mindkét esetben egy sajátosan „szlovákiai magyar” vagy kisebbségi logika alapján tagolva az adat-
sorokat a szórvány- és a tömbterületek halmazaira (1. táblázat).

1. táblázat: Magyar nemzetiségűek száma Szlovákiában [2001] és az MKP-ra leadott érvényes szavazatok száma a 
parlamenti választásokon, 2002, 2006. 

Table 1: The number of  Hungarians in Slovakia [2001] and votes for party MKP on parliamentary elections, 2002, 2006.

Területegység
Népszámlálás Az MKP választási eredményei

2001 2002 2006 2002 – 2006
abs. % abs. % abs. % abs. %

Szlovákia 520 528 - 321 069 - 269 111 - -51 958 -16,19
„szórvány” járások                      5 849 1,13 7 538 2,35 5 634 2,09 -1 904 -25,26
„magyarlakta járások”                     514 679 98,87 313 471 97,65 263 477 97,91 -49 994 -15,95

Slovenský Štatistický Úrad, (www.statistics.sk) adatai alapján saját szerkesztés

A táblázat adatsorainak értelmezéséhez fontos tisztázni a megadott „területegységek” fogalmait. 
Magyarlakta járásoknak azokat a dél-szlovákiai, öt kivételével a magyar-szlovák államhatárral 
közvetlenül is érintkező közigazgatási egységeket tekintjük, amelyek területén térszerkezetileg 
összefüggő, helyi magyar többségű, vagy számbelileg, illetve arányában jelentősnek tekinthető helyi 
magyar kisebbségi közösségek lakta városok és falvak alkotta településhálózat létezik. Szlovákia 
jelenlegi közigazgatási rendszere szerint 19 ilyen járás van.5 Ehhez a csoporthoz soroltam Pozsonyt 
és Kassát is, merthogy szerves, szerkezetileg kiemelkedő jelentőségű része mindkettő az említett 
településhálózatnak6. 

A táblázat adatsoraiból látszik, hogy a 2002. évi, az MKP szemszögéből rendkívül sikeres válasz-
tásokon a 2001-es népszámlálás összesített adatsoraiban a szórvány-járásokban kimutatott, közel 
6000 főnyi magyar nemzetiségű népességhez képest a párt erről a területről mintegy 1500-al több, 
összesen 7538 darab voksot gyűjtött, összes megszerzett szavazatának 2,35 %-át. Még abból a felte-
vésből kiindulva is, miszerint a nyelvhatár fölötti „szórvány-magyarság” korszerkezete vélhetően elüt 
a tömbben élő közösségekétől, mivelhogy a közép- és időskorosztályok erős túlsúlya körükben okkal 
feltételezhető, ez a bevallott nemzetiségi kötődéshez képest jelentkező többlet legalább két dologra 
engedett következtetni.

Egyrészt a nemzetiségi adatsor hitelességének megkérdőjelezése merülhetett fel, amit az anya-
nyelvi adatokkal való összevetés természetesen esetleg még árnyalhat.

Másrészt az MKP szavazótáborának egy olyan részéről „lebbentette fel” a fátylat, amely gyakor-
latilag közvetlen megszólítás, üzenet nélkül is kész voksaival támogatni az „etnoregionális” szerepet 
óhatatlanul felvállaló pártalakulatot. Ennek a választói magatartásnak az egyik lehetséges indítóoka, 
a feltételezett „rejtett” magyar kötődés, visszavezet az első következtetéshez.

5 Nyugatról kelet felé haladva ezek a következők: Pozsony-környéki; Dunaszerdahelyi; Komáromi; Érsekújvári; Lévai; 
Nagykürtösi; Losonci; Rimaszombati; Nagyrőcei; Rozsnyói; Kassa-vidéki; Tőketerebesi. A kivételek, vagyis az 
országhatárral nem érintkezők a Szenci, Galántai, Vágsellyei, Nyitrai és Nagymihályi járások.

6 Megfontolandó azonban, hogy a hagyományos közelítést feladva, a két nagyvárosbeli magyar közösségeket, valós 
helyzetük figyelembevételével inkább a „szórvány” helyzetű – a magyarlakta járások településszerkezeti hálójától 
elkülönülő, klasszikus értelemben a „szlovák-magyar nyelvhatár fölötti” járások körébe lehetne már inkább sorolni.
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A tanulmány időbeli kiindulópontjaként rögzített 2002. évi parlamenti választás az 1998-ban létre-
jött kormánykoalícióban kormányzati felelősséget vállaló MKP történetének legnagyobb mozgósítási 
sikere: a pártpolitikai „pályafutásának” csúcsa, a megérdemelt „jutalommal”, vagyis az átalakult jobb-
közép kormánykoalíció ismételt győzelmével koronázva. A kiélezett hangulatban zajló megmérettetés 
vesztese egyértelműen a Mečiar-féle pártformáció és korábbi koalíciós partnerei voltak, amelyek nem 
szereztek a kormányalakításhoz elegendő mandátumot. A másodszori legyőzetés felgyorsította és 
„földrengésszerűvé” mélyítette a politikai baloldalon a SMER megjelenésével már korábban beindult 
átrendeződést (BALÍK, S. – KOPEČEK, L. 2002; MARIOT, P. 2003; SZABÓ B. – TÁTRAI P. 2011).

1. ábra: A 2002. évi parlamenti választások Szlovákiában. A legtöbb szavazatot szerző pártok, járásonként.
Figure 1: The results of parliamentary elections in Slovakia, 2002. Parties with majority of votes, by districts.

Területileg ezen a választáson domborodott ki a leginkább a párt „etnoregionális” jellege.
A szlovák-magyar államhatár menti sáv valamennyi közigazgatási egységében a legtöbb szavazatot 
az MKP pártlistájára adták le, és a Mátyusföld nyugati felét lefedő három járást (Szenci, Galántai és 
Vágsellyei) is az MKP „nyerte”. Az összes „magyarlakta” járás egyöntetű eredményei közül tehát 
csak Pozsony és Kassa-város, továbbá a Zoboralja szintén szórványosodó magyar nyelvszigetének 
falvait tömörítő Nyitrai járás, valamint keleten a Nagymihályi számított kivételnek.  

Ehhez azonban annyit röviden hozzá kell tenni, hogy az MKP fölénye ebben a szűkebb régi-
óban elsősorban nyugaton, a csallóközi és a Vág-Garam-Ipoly torkolat menti, kisalföldi részeken 
volt meggyőző, általában kelet felé az előnye csökkent és inkább a többségi szlovák szavazók erős 
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megosztottságának köszönhette helyi sikereit. A siker maga nem kis részben a mozgósításnak, az 
érintett járásokbeli országos átlag feletti, vagy ahhoz közel eső részvételi arányoknak köszönhető. 
E mögött persze a helyi magyarság fegyelmezett szavazói viselkedését kereshetjük okként, az MKP 
kormányzati pozícióban elért kezdeti sikerei folytatásának igényét, illetve a Mečiar-féle politikai 
garnitúra és konfrontatív irányvonal lehetséges visszatérésének elutasítását pedig magyarázatként.

A 2006. évi választások már az alapvetően átalakult és megerősödött baloldal előretörésének 
jegyében zajlottak. A 2002. évi választások eredményeinek következtében tisztultabb profilú 
„jobbközép” kormánykoalíció pártjai a két egymást követő kormányzati ciklus során érezhetően 
elkoptak. A bonyolult koalíciós egyezkedési kényszerek miatt is visszafogottabb kormányzati munkát 
óhatatlanul kísérő korrupciós vádak térnyerése, a koalíció belső megosztottsága egyaránt rontotta a 
megítélésüket, szavazóik bizalma megingott (ONDROUŠEK, J. – HAVLÍK, V 2010; PČOLINSKÝ, 
V. – ŠTENSOVÁ, A. 2007; SZABÓ B. – TÁTRAI P. 2011).

A baloldal pártjait a SMER élén Robert Fico kovácsolta össze; új alakulata sikeresen szólította meg 
a Vladimír Mečiar fémjelezte pártok szavazóbázisát és sikeresen használta ki a koalíció belső vitáiból 
érezhető ingatagság miatt kiábrándult szavazókat is. A baloldal győzelmét ugyanakkor kétségkívül 
elősegítette az általánossá váló apátia, a közvélemény elfordulása a politikától: korábban soha nem 
látott mértékűen alacsony részvétel mellett a hagyományosan Mečiar mellett szavazó területeket 
sikerült ekkor a leginkább mozgósítani.

Az MKP szereplése alapjában nem tért el a kormánypártokétól. A szűk szavazóbázis miatt azonban 
az eredmények a jövőre nézve meglehetősen fenyegetőnek tűnhettek. Közel 52 000 szavazó elvesztése 
(-16,19%) és a mozgósítás érezhető kudarca mellett a belső vitákat fölerősítették a kormánypozícióból 
való kiesés miatt előtérbe kerülő személyi problémák is. A gyorsan kialakuló többféle törésvonal 
áthidalására „kézenfekvő” megoldásnak tűnhetett a párt irányvonalának radikalizálása, az 1998-as 
kormányra lépés óta politikai alkuk nyomán kényszerből jegelt kérdések, különösen az autonómia-
igény vagy a Beneš-dekrétumok ügyének megnyitása. Ez azonban ütközött a párt szlovákiai politikai 
életbe „kormánypozícióból” jól beágyazódott részeinek elképzeléseivel, akik semmiképp sem óhaj-
tották volna akár a potenciális koalíciós partnerek felé is felvenni a konfrontatívabb fellépés attitűdjét. 
Fokozta a nehézségeket a nyolc kormányban töltött év eredmény-listájának, mérlegének megítélése 
is. Kétségtelen tény, hogy az egyértelmű sikerek, például a kisebbségi intézmény-fejlesztés, -bővítés7 
mellett a Dél-Szlovákiát leginkább érintő égető problémákat legfeljebb csak „differenciáltan” sike-
rült megoldani: az ország nekilendülő általános gazdasági növekedéséből csupán a nyugati fejlődési 
centrumokhoz közeli régiók részesedhettek igazán, a középső és keleti határmenti térség gazda-
sági-társadalmi leszakadása legjobb esetben is csak stagnált, de leginkább növekedett. A választási 
kudarc egyik legátfogóbb magyarázatának tehát a kormány teljesítményében csalódott dél-szlovákiai 
választóknak az MKP-tól, pontosabban a párt hagyományos, elsősorban a kisebbségi jogokat és 
érdekvédelmet hangsúlyozó „programkínálatától” való elfordulását tekinthetjük (LAMPL ZS. 2006; 
MÉSZÁROS M. 2009).

Az MKP pozíciói ráadásul területi vetületükben is meginogtak: az általa korábban egyöntetűen 
„birtokolt” déli határmenti sávban szintén előretörő SMER, a korábbi megosztottságon túllépve, a 
7 Ilyen volt például a kormányzati ciklus végére „kiharcolt” komáromi egyetem-alapítás.



2016/II

26

szlovák szavazók körében egyértelmű erőfölényre téve szert, az egyébként is gyengébben teljesítő 
MKP-t a Losonci és a Kassa-vidéki járásban is megelőzte; mindkettő tipikus leszakadó válságrégiónak 
számít. A nyugaton „elvesztett” Szenci járással más a helyzet: ott a helyben a pozsonyi szuburbanizá-
ciós folyamatok révén is megerősödő jobboldal, nevezetesen a korábbi vezető kormánypárt (SKÚ-DS) 
vette át az első helyet.

Figyelemreméltó, hogy a korábbi szórványterületi szavazók is elfordultak a magyar párttól: a 
begyűjtött szavazatok száma 2000 alá esett, a visszaesés aránya (-25,26%) pedig még a tömbterületi 
fogyás mértékét (-19,95%) is felülmúlta. Nem véletlen, hogy a feltűnő visszaesés lehetséges okairól 
kibontakozó vita a párt belső átalakulását célzó diskurzusnak is a részévé vált: főleg az etnoregionális 
párt szűknek érzett szerepköréből kitörni igyekvő körök részéről fogalmazódott meg az árnyaltabb 
gazdasági- és szociálpolitikai program iránti igény (2. ábra).

2. ábra: A 2006. évi parlamenti választások Szlovákiában. A legtöbb szavazatot szerző pártok, járásonként.
Figure 2: The results of parliamentary elections in Slovakia, 2006. Parties with majority of votes, by districts.

Köztudomású, hogy a belső viták aztán 2007-re a pártszakadásig erősödtek, s az első Fico-kormány 
mandátumának lejárta után beinduló 2010. évi választási kampányban immáron két „magyar” párt 
is egymásnak feszült a dél-szlovákiai, magyar kötődésű választók részéről begyűjthető szavazatok 
megszerzéséért.

A következő két választás eredményeinek tömör foglalatát adja a 2. táblázat.
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2. táblázat: A két párt országos eredményei a 2010. & 2012. évi választásokon 
Table 2: Results of parties Most-Híd & MKP on parliamentary elections, 2010, 2012.                                                               

Most-Híd MKP
abs. % mandátum abs. % mandátum.

2010 205 538 8,13 14 109 638 4,33 -
2012 176 088 6,90 13 109 483 4,29 -

Slovenský Štatistický Úrad (www.statistics.sk) adatai alapján saját szerkesztés.

Általánosságban elmondható, hogy az újonnan alakult, Bugár Béla személyes politikai „profiljához 
szabott” Most-Híd párt rendkívül ügyesen vette az első, nagyon komoly akadályt, vagyis a korábban 
kisebbségi körökben szinte tabuizált, megbélyegző egységbontó-szerepben való megrekedés veszé-
lyének elhárítását; sikerével rögtön kormánypozícióhoz juttatva az új politikai alakulatot, hogy aztán a 
rendkívül nehézkesen működő szűk kormánytöbbség 2012-ben bekövetkező bukása utáni előrehozott 
választásokon, minden nehézség ellenére szinte megismételje azt.

Ezzel szemben az MKP 2010-es szereplését teljes kudarcként értékelhetjük: a parlamenti küszöb 
alatti eredmény általános megrökönyödést váltott ki a kisebbségi magyarság közéletében, ami komoly 
következményekkel járt a párt belső erőviszonyainak alakulásában is. A sikertelenség okai sokrétűek, 
az elemzők általában a rosszul vezetett kampányt és a párt gyenge kommunikációját éppúgy okolják, 
mint a magyarországi háttér-támogatás révén balul elsült lélektani hatásokat. Az kétségtelen, hogy 
a párt a szakítás után, helyi szervezeteinek sorait rendezve, tudatosan meg sem próbált kilépni az 
etnoregionális státusz „sáncai” mögül; lényegében a régi mozgósítási képességeire támaszkodva 
próbált úrrá lenni a kisebbségi magyar politikai közélet kétpólusúvá alakulásának fogadtatásaként 
kialakult „érzelmi-intellektuális” hullámverésen (GYÁRFÁŠOVÁ, O. 2011; KESZEGH B. (SZERK.) 
2011; PLEŠIVČÁK, M. 2011; SZABÓ B. – TÁTRAI P. 2011).

A SMER teljesnek tűnő 2010. évi győzelme korábbi koalíciós partnerei parlamentből való kihul-
lása, vagy meggyengülése miatt nem volt elégséges, már csak azért sem, mert azok fogyatkozó 
szavazótábora egy részének megszerezése ellenére, a tovább tartó választói apátia közepette jelentős 
számú szavazót is vesztett. Ugyanakkor győzelmének területisége valóban kiteljesedett: korábban 
erősen „jobbra húzó” területeken is első számú szavazatgyűjtővé lépett elő, pl. az SDKÚ korábbi keleti 
fellegvárában, Kassán. A kisebbségi magyar érdekképviselet szemszögéből ennél sokkal nagyobb 
jelentősége volt annak, hogy a korábban egységes dél-szlovákiai magyar szavazótábor megosztottsága 
és szétszavazása miatt 2006-ig „stabilan magyar-preferenciájú” járásokban is a SMER lépett az első 
helyre (3. táblázat és 3. ábra).
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3. táblázat: Magyar nemzetiségűek száma Szlovákiában [2011];  az MKP-ra és a Most-Hídra leadott érvényes 
szavazatok száma a parlamenti választásokon, 2010, 2012.

Table 3: The number of  Hungarians in Slovakia [2001] and votes for parties Most-Híd & MKP on parliamentary 
elections, 2010, 2012.                                                               

T

Népszámlálás A pártlistára leadott voksok száma

2011 2010 2012 2010 – 2012
MKP M-H MKP M-H MKP M-H

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
szj                      5  227 1,14 636 0,58 24 855 12,09 501 0,49 23 898 13,57 -135 -26,95 -957 -3,85

mlj                     453 240 98,86 109 002 99,42 180 683 87,91 108 982 99,51 152 190 86,43 -20 -0,45 -28 448 -15,77

T=területegység; szj=„szórvány járások”; mlj=„magyarlakta járások”
Slovenský Štatistický Úrad (www.statistics.sk) adatai alapján saját szerkesztés 

3. ábra: A 2010. évi parlamenti választások Szlovákiában. A legtöbb szavazatot szerző pártok, járásonként.
Figure 3: The results of parliamentary elections in Slovakia, 2010. Parties with majority of votes, by districts.

A 2012-es, előrehozott választás eredményeinek és mérlegének megítéléséhez már feltétlenül 
óvatosabban kell közelítenünk.

Ami a választás abszolút győztesét illeti, a SMER eredményeinek területi vonatkozásáról mindent 
elárul a 4. ábrán látható térkép-vázlat: a párt gyakorlatilag „tarolt”, az újkori szlovák állam története 
alatt addig még sosem tapasztalt diadalt aratott: első ízben a fővárost is „bevéve”, két déli járás (és egy 
körzet8) kivételével minden közigazgatási egységben a legtöbb szavazatot kapta. Ennél is fontosabb, 

8 Az Érsekújvári járáshoz tartozó Párkányi körzet a szlovákiai választási statisztikákban váltakozó minőségben szerepel: 
általában a járás eredményeihez sorolják a körzetbeli települések voksait, de időnként önálló területegységként tűnik 
fel; leginkább a választási eredményeket bemutató térképeken.
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hogy megszerzett parlamenti voksainak száma gyakorlatilag felmentette a koalíciókötés kényszere 
alól. Tisztán arányos választási rendszerek esetén figyelemfelkeltő eredmény ez, és szokatlanul erős 
felhatalmazás (GYÁRFÁŠOVÁ, O. – BÚTOROVÁ, Z. 2013; BÚTORA, M. 2013; MIKUŠ, R. 2014).

A szlovákiai magyar „belharc” szinte szusszanásnyi szünet nélkül folytatódott. A 2010-es koalíció 
gyors bukása megteremtette a lehetőséget az MKP számára a „revánsra”, ugyanakkor a választás 
az erős belső átalakításokkal és arculatváltással beindított, éppen zajló „pártátépítés” próbájaként is 
kiemelt jelentőséggel bírt.

A Most-Híd két évvel korábbi gyors és látványos sikerét nem követte feltűnően jó kormányzati 
teljesítmény. A „vegyespárti” imázs építése csorbát szenvedett a Bugár-féle stratégiaváltási kísérlet 
mögé támogatóként csatlakozott polgári konzervatív szlovák értelmiségi körökkel való szakítás miatt, 
s az erős ellenzék nyomásának hatására „feszült légkörű” kormányzás következtében sorozatban 
kipattanó botrányok és hibák sem tettek jót a pártnak. Ezért aztán hatalmas teljesítményként értékel-
hető, hogy a felsorolt problémák miatti nagyarányú szavazatvesztés ellenére is újra képes volt a párt 
a parlamentbe jutni.

A másik oldalon az újabb elszenvedett kudarc természetesen tovább mélyítette a válságot a látszatra 
a megsemmisülés szélére sodródott pártban. Hogy a vereség az MKP számára mégsem volt meg-
semmisítő, annak részben területi okai is vannak. Fontos tény, hogy a párt lényegében megismételte 
két évvel korábbi teljesítményét, vagyis jelentős mennyiségű szavazót már nem vesztett. Különösen 
fontos az MKP szemszögéből, hogy a tömbterületeken belül nemcsak hogy lényegében mindenütt 
megőrizte pozícióit, vagy legalábbis látványosan nem rontott sokat rajtuk, hanem bizonyos, nagyon 
fontos területeken sikerült „visszaelőznie” a kormányzati pozícióból látszatra magabiztosabban kam-
pányoló Most-Hidat.

A 4. ábrán látható grafikonból is kiviláglik azonban, hogy ez a siker meglehetősen viszonylagos. 
Az MKP-nak igazából csak ott sikerült feltűnő fordításokat elérnie (pl. Komáromi járás), ahol a Most-
Híd eleve nagyot vesztett és még itt is akad kivétel: a Most-Híd Dunaszerdahelyi járásbeli csaknem 
tízezres nagyságú szavazatvesztése ellenére az MKP csekély, mindössze néhány száz fős szavazat-
szám-bővüléssel lényegében csak megközelíteni tudta a Most-Híd teljesítményét ebben a járásban, de 
megelőzni nem.
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4. ábra: Az MKP és a Most-Híd választási eredményei a dél-szlovákiai „magyarlakta” járásokban9, 2010 & 2012 
Figure 4: The results of parties MKP & Most-Híd in districts of Southern Slovakia inhabited with large Hungarian 

populations, on elections in years 2010 & 2012.

Slovenský Štatistický Úrad (www.statistics.sk) adatai alapján

Levonható a tanulság, hogy a Most-Híd olyan területeken körözi le az MKP-t, ahol az utóbbi 
hagyományosan esélytelen: a szórványterületeken és a fővárosban. Azokon a területeken tehát, ahol a 
legtöbb vegyes, szlovák-magyar kötődésű asszimilánst feltételezhetjük.

A szórványterületeken a Most-Híd lényegében nem vesztett jelentős számú szavazót, mindösz-
szesen 4%-nyival esett vissza ott a rá voksolók száma. Ráadásul Pozsonyban a Most-Híd több ezer 
fővel növelve a szavazótáborát, begyűjtött voksaival 2012-ben meghaladta a 25 000-es szintet. Ez 
némileg ellensúlyozta, egyben pedig egészen más megvilágításba helyezte a közel hasonló nagyság-
rendű dunaszerdahelyi és komáromi veszteségeit. Mégpedig olyképpen, hogy egyértelművé tette: a 
Most-Híd valós, érdemi „előnye” az MKP-val szemben az, hogy valóban sikerült kitörnie a dél-szlo-
vákiai magyar etnoregionális párt szerepköréből. Nemcsak az asszimilánsok, vegyes kötődésűek egy 
részét volt képes ismételten megszólítani országos jelentőségű problémakörök előtérbe helyezésével 
tevékenységének minden szintjén, valamint a szűk értelemben vett „magyar ügyek” látványos mel-
lőzésével és óvatos kezelésével, hanem a párt egyedi kínálatára – Bugár Béla kompromisszum-kötő 
„karizmájára” és érdekérvényesítő képességére – különböző okokból fogékony, teljesen szlovák 
azonosságtudatú rétegeket is, amelyeket olykor még lecserélni is merészel és képes.

9 BA=Pozsonyi; SC=Szenci; DS=Dunaszerdahelyi; GA=Galántai; SA=Vágsellyei; KN=Komáromi; NZ=Érsekújvári; 
NR=Nyitrai; LV=Lévai; VK=Nagykürtösi; LC=Losonci; RS=Rimaszombati; RA=Nagyrőcei; RV=Rozsnyói; 
KE=Kassa-városi; KS=Kassa-vidéki; TV=Tőketerebesi; MI=Nagymihályi
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Az is látszik persze, hogy ennek az idáig többszörösen visszaigazoltan sikeres imázs-váltásnak 
ára is van: a tömbterületek magyar szavazói a jelek szerint hosszabb távon mégsem tűnnek teljesen 
elkötelezettnek egy olyan alakulófélben lévő arculatú formáció felé, mint a Most-Híd. 

A szociálisan érzékenyebb és pragmatikusabb, gazdaságilag sikeresebbnek mutatkozó, a reményte-
lenül leszakadó területek felzárkóztatását akár megnövelt állami beavatkozások révén is megvalósítani 
képesnek minősülő programok iránti igény Dél-Szlovákiában az elmúlt években bizonnyal még tovább 
erősödött is. Csakhogy ezt a kínálatot jelenleg egyik magyar párt sem képes nyújtani: ez jelenleg a 
SMER „felségterülete” (4. táblázat).

4. táblázat: Az MKP-ra és a Most-Hídra leadott érvényes szavazatok száma a parlamenti választásokon, településtípusok 
szerint, 2010, 2012. 

Table 4: The number of votes for parties Most-Híd & MKP on parliamentary elections, 2010, 2012, according to 
different types of settlemets.                                                               

A pártlistákra leadott szavazatok
2010 2012

MKP Most-Híd MKP Most-Híd
abs. % abs. % abs. % abs. %

városok és városrészek 33 935 30,95 100 216 48,76 34 512 31,52 87 414 49,64
községek 75 703 69,05 105 322 51,24 74 971 68,48 88 674 50,36

Slovenský Štatistický Úrad (www.statistics.sk) adatai alapján saját szerkesztés 

A két párt formálódó szavazótábora persze nemcsak a szórvány- és a tömbterületek közti meg-
oszlási arányában különbözik:  a 4. táblázat tanúsága szerint a Most-Híd szavazói az MKP-nál jóval 
nagyobb arányban kerülnek ki a városlakók közül. Egyebek mellett ez is egy közvetett „bizonyíték” 
a Most-Hídnak az inkább rurális jellegű településszerkezettel jellemezhető „dél-szlovákiaiság”-ból 
való sikeres „kitörésére”; mindamellett, hogy ugyanígy, közvetetten, nyilván a két szavazótábor eltérő 
érdekérvényesítő és problémafelvető képességeire is utal (5. ábra).
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5. ábra: A 2012. évi parlamenti választások Szlovákiában. A legtöbb szavazatot szerző pártok, járásonként.
Figure 5: The results of parliamentary elections in Slovakia, 2012. Parties with majority of votes, by districts.

A legutóbbi négy szlovákiai parlamenti választáson10 (2002, 2006, 2010, 2012) tehát a magyar 
kisebbség képviselete alapvető átalakuláson ment át. A változás fő oka a kisebbségi közösség koráb-
ban hosszú ideig egységes politikai képviseletének szétesése. A kétpólusúvá – illetve az etnikai 
indíttatású pártválasztásból kiábrándult, „kifelé” szavazó kisebbségi magyarok növekvő aránya miatt 
már inkább többpólusúvá – alakult kisebbségi politikai erőtér megosztottsága miatt kiéleződő ver-
seny révén a legutóbbi két választási kampányban az asszimiláció kérdésének megítélése rendkívül 
fontos tényezővé vált. A magyar kisebbségek általában zsugorodó helyi közösségeiben az asszimi-
láció közfelfogást formáló megítélésének jelentősége mögött lényegében az asszimilánsokhoz való 
viszonyulás eldöntésének – jövőképet, életút-választásokat befolyásoló – stratégiai súlya áll, ami ter-
mészetesen megmutatkozik a politikai kommunikációban is. Mindkét párt esetében identitásformáló 
jelentőségűnek tekinthető az asszimilációhoz, és így lényegében a feltételezett asszimilánsokhoz 
való – elutasítóbb, vagy engedékenyebb – viszonyulás, és ezt megcélzott szavazóbázisuk is elfogadja. 
Ezért is rendkívül fontos és időszerű a kisebbségi magyarok szavazataiért versengő két politikai párt 
választási eredményeinek politikai földrajzi elemzése és ebből a szempontból kiinduló összevetése. 

A választási eredmények térszerkezeti elemzése révén nemcsak a magyar pártokra leadott szavaza-
tok területi különbségeinek hátterében álló etnikai földrajzi folyamatok feltárásának megalapozásához 
szükséges kutatási hipotézisek felvázolására lehet kísérletet tenni, hanem – a megfelelő területi 

10 A 2016-os parlamenti választásra már a kézirat lezárása után került sor.
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elemzési módszerek megválasztásával – feltételezhetően az asszimilációs folyamatok területisége is, 
legalább részben, megragadhatóvá válik majd. 

ÖSSZEGZÉS: VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZ EREDMÉNYEK 
ÉS AZ ETNIKAI TÉRSZERKEZET

A megkettőződött „szlovákiai magyar” politikai paletta két felének (részben ön-) értelmezési küz-
delmeiből kikerült, egymással vetélkedő felfogások és pártprogramok ellentétes elemei közt bőven 
találunk olyanokat is, amelyeknek térszerkezeti, térbeli vonatkozásai gyakorlati hatással bírnak az 
arculatformálástól kezdve a választási kampányok felépítésén és kivitelezésén át, a folyamat végén 
mutatkozó, szavazatszámokban mérhető eredményekig.  Ilyen például az üzeneteikkel megcélzott 
választói közeg feltételezett térbeli „elhelyezkedésének” eltéréseiből fakadó eltérő „becserkészési” 
stratégia. Az asszimilánsok felé nyitottabb, vagy egyenesen azokra építő közelítéssel olyan telepü-
léseken folytatandó kampánytevékenység is óhatatlanul felvállaltatik, amelynek szükségszerűen 
számolnia kell a többségitől eltérő nyelv, vagy kulturális sémák, jelképek használatának esetleg 
konfliktusokat okozó következményeivel. 

A fenti eredményekből is kiviláglik, hogy kétségtelenül sikeresnek tekinthető az a politikai straté-
gia, amely a kisebbség(ek) irányában elfogulatlanabb, elsősorban nagyvárosi, feltételezhetően jobbára 
liberális hangoltságú és értelmiségi státuszú „többségiek” szimpátia- vagy proteszt-szavazatainak 
begyűjtésén túl, a magyar párt(ok) által korábban lényegében és gyakorlatilag mellőzött szórványterü-
letek szokásosnál is inkább rejtőzködésre hajlamos, magyar kötődéseiket azonban valamiféleképpen 
mégiscsak őrző választópolgárainak megszólítására épít. 

A levonható következtetések használhatók mind az etnikai-, mind a választási földrajzi elemzések 
értelmezéséhez, hiszen a bemutatott közelítés szerkezeti elemeit alkotó térbeli egységek valójában 
regionális sajátságokat felmutató, fenntartó, „kitermelő” és „újratermelő” – végső soron kulturális/
politikai – entitásokként is felfoghatók.

Farkas György PhD, adjunktus, ELTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
(fagyongy.fgy@gmail.com).
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